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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 13-3-2015 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  10 / 2015 

 

Θ Δ Μ A: «Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 14/2012 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί 

έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 13 Μαξηίνπ 2015 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 896/06-03-

2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). 

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (10) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     7. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    8. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   9. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    10. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 
 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (3) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

3. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο (απερώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε κε ηελ νινθιήξσζε ζπδήηεζεο ηνπ 1
νπ

 εθηόο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ζέκαηνο) 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 

2
ν
 εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πεξί «ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ. 14/2012 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ 

όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 48 ηνπ Ν. 3584/2007. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 
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δ) Τνλ ηζρύνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ). 

ε) Τν αξηζκ. 38638/19-11-2001 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

ζη) Τν γεγνλόο όηη νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

εμππεξεηνύλ, ιεηηνπξγνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα. 

δ) Τελ αξηζκ. 14/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ε) Τελ αξηζκ. 44945/3-9-2015 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΦΔΚ 2593/Β΄/25-9-2012). 

ζ) Τν αξηζκ. 952/13-03-2015 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ν Πξόεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη όια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνπλ ηα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ 

Σπλδέζκνπ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά από ζρεηηθή 

πξόηαζε-εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, όηη έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 

πιεηνςεθία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Έρνληαο ππόςε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, πξόηεηλε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη λα ιεθζεί 

ζρεηηθή απόθαζε. Με ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζπκθώλεζαλ όια ηα παξηζηάκελα κέιε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ζπλεπώο άξρηζε ε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηνο. 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη κε ηελ αξηζκ. 14/2012 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζνξίζζεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ γξαθείνπ 

ελεκέξσζεο πνιηηώλ θαη θπιαθίνπ (θπιάθην πύιεο Κνηκεηεξίνπ), θαζώο θαη ηνπ γξαθείνπ 

ηαθώλ – εθηαθώλ ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο ιόγσ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ εμππεξεηνύλ, επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, θαζ’ 

όιν ην έηνο.  

Ζ αλσηέξσ απόθαζε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 44945/3-9-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία δεκνζηεύζεθε 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ 2593/Β΄/25-9-2012). 

Με ην αξηζκ. 952/13-03-2015 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δμππεξέηεζεο δεηείηαη λα πξνζηεζνύλ ζηελ αλσηέξσ απόθαζε δπν (2) ππάιιεινη θιάδνπ 

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Δμππεξέηεζεο θαη λα απαιεηθζνύλ νη δπν (2) 

ππάιιεινη θιάδνπ ΥΔ εξγαηώλ γεληθώλ θαζεθόλησλ ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ. 

Σπλεπώο, νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα εθαξκνζζεί ην θαη’ εμαίξεζε σξάξην, θαζώο 

θαη ν θιάδνο, ν αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ θαη ν ρξόλνο παξίζηαηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 
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Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 

1. Τκήκα Κνηλσληθήο 

Δμππεξέηεζεο 

 

- Υ.Δ. εξγαηώλ ηαθώλ-εθηαθώλ 

- Γ.Δ. επνπηώλ θαζαξηόηεηαο 

- Γ.Δ. ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ 

- Γ.Δ. Γηνηθεηηθώλ 

5 (πέληε) 

1 (έλαο) 

1 (έλαο) 

2 (δπν) 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

2. Τκήκα Γηνίθεζεο 

θαη Οηθνλνκηθώλ 

- Υ.Δ. εξγαηώλ θπιάθσλ 1 (έλαο) Όιν ην έηνο 

 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο απόςεηο ησλ ζπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 48 ηνπ Ν. 3584/2007. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

δ) Τνλ ηζρύνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ). 

ε) Τν αξηζκ. 38638/19-11-2001 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

ζη) Τν γεγνλόο όηη νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

εμππεξεηνύλ, ιεηηνπξγνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα. 

δ) Τελ αξηζκ. 14/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ε) Τελ αξηζκ. 44945/3-9-2015 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΦΔΚ 2593/Β΄/25-9-2012). 

ζ) Τν αξηζκ. 952/13-03-2015 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 

Α. Τξνπνπνηεί ηελ αξηζκ. 14/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί 

έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, 

πξνζζέηνληαο ζηελ αλσηέξσ απόθαζε δπν (2) ππαιιήινπο θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ ηνπ 

Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Δμππεξέηεζεο θαη απαιείθνληαο δπν (2) ππαιιήινπο θιάδνπ ΥΔ 

εξγαηώλ γεληθώλ θαζεθόλησλ ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ. 
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Β. Σπλεπώο, νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα εθαξκνζζεί ην θαη’ εμαίξεζε σξάξην, 

θαζώο θαη ν θιάδνο, ν αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ θαη ν ρξόλνο παξίζηαηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί:  

Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 

1. Τκήκα Κνηλσληθήο 

Δμππεξέηεζεο 

 

- Υ.Δ. εξγαηώλ ηαθώλ-εθηαθώλ 

- Γ.Δ. επνπηώλ θαζαξηόηεηαο 

- Γ.Δ. ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ 

- Γ.Δ. Γηνηθεηηθώλ 

5 (πέληε) 

1 (έλαο) 

1 (έλαο) 

2 (δπν) 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

Όιν ην έηνο 

2. Τκήκα Γηνίθεζεο 

θαη Οηθνλνκηθώλ 

- Υ.Δ. εξγαηώλ θπιάθσλ 

 

1 (έλαο) 

 

Όιν ην έηνο 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  10. 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: 7ΠΛΦΟΡ93-Ι9Λ
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